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Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbidrag – Hörby Biljardteam
Debutanterna
Sammanfattning av ärendet
Pensionärsföreningen Hörby Biljardteam Debutanterna söker bidrag för
inköp av ett nytt biljardbord

Beskrivning av ärendet
Biljardbordet som föreningen spelar på i dagsläget är över 30 år gammalt
och är i ett mycket dåligt skick. Omklädnad av ytskikt har gjorts tidigare,
men har bedömts av expertis till icke möjligt fler gånger.
Nu har det kommit till en situation där bordet är så dåligt att de inte kan
prestera bra spel. Om föreningen inte köper ett nytt bord riskerar
föreningen upplösas och biljardspelet upphöra.
Bifogat med ansökan finns en offert på ett nytt biljardbord monterat och
klart till ett pris av 21 095 kronor.
I kultur och fritidsnämndens allmänna bestämmelser i dokumentet ”Stöd
och bidrag för föreningar, arrangörer och studieförbund i Hörby kommun”
står det: Till skolföreningar och pensionärsföreningar utgår endast
verksamhetsbidrag, vilket innebär att avsteg behöver göras från
kriterierna om bidrag ska beviljas.
Föreningen har en väldigt liten kassa och ingen möjlighet att gå in med
hela beloppet själva.
Om man ser till statistiken så hade föreningen 917 deltagartillfällen 2018,
vilket är en ökning från antalet deltagartillfällen under 2017 som var 798.
Med ett nytt biljardbord både tror och hoppas föreningen att ytterligare
kunna utöka verksamheten och locka till sig fler nya spelare. Föreningen
öppnar även upp för att bjuda in yngre spelare och inte enbart
pensionärer.
Förutom träningsverksamhet deltar föreningen i seriespel.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen Hörby
Biljardteam Debutanterna 10 500 kr för inköp av nytt biljardbord
Beslutsunderlag
Ansökan investeringsbidrag Debutanterna
Offert biljardbord
Beslutet skickas till
Hörby Biljardteam Debutanterna

Marcus Kulle
Kultur och Fritidschef

